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1. IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

 

1.1 IDENTIFICADOR DO PRODUTO 

Nome comercial PULY BAR IGIENIC® Professional 

1.2 UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E 

UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS 

Pulverizador de limpeza / desinfeção para superfícies duras. 

Utilizações desaconselhadas: não utilize para usos diferentes dos indicados 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

ASACHIMICI SNC di Carubelli G.& C. - Via N.Sauro, 24 - 26039 VESCOVATO CR Itália - Tel. 

+390372830494 Fax. +390372830029 

CONTACTO 

e-mail: info@asachimici.com 

1.4 NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA 

Centro antivenenos de Milão, Niguarda 02 66101029 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA  

REGULAMENTO (CE) n.º 1272/2008 (CLP)  

Irritação ocular, Cat. 2 – H319 Provoca lesões oculares graves. 

PRINCIPAIS EFEITOS NOCIVOS 

O produto provoca uma ação irritante em contacto com os olhos 

No que diz respeito ao comportamento no ambiente, nas condições de utilização normais, não representa uma 

causa específica de perigos significativos. 

2.2 ELEMENTOS DO RÓTULO  

Rótulo de acordo com o Regulamento CE n.º 1272/2008  

PICTOGRAMAS DE PERIGO 

ADVERTÊNCIAS 
Atenção 

INDICAÇÕES DE PERIGO 

H319 Provoca lesões oculares graves. 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

(P102 Manter fora do alcance das crianças.) 

(P103 Ler o rótulo antes da utilização.) 

P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P307 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

(P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.) 

 

2.3 OUTROS PERIGOS  

Nenhum outro perigo conhecido na classificação  

No entanto, opere segundo as disposições legislativas vigentes relativas à "avaliação dos riscos" por parte do 

empregador, em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores.  

A mistura não responde aos critérios para PBT/mPmB segundo o regulamento (CE) 1907/2006, anexo XIII, com 

base nas informações disponíveis sobre os componentes.  

 

3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  

 

O produto é uma mistura de substâncias. As substâncias classificadas como perigosos são listadas juntamente com 

a sua gama de concentração (Range RACC. CEE 89/542), com os respetivos símbolos / indicações de perigo e 

frases H atribuídas às mesmas. 

 

3.1 SUBSTÂNCIAS 

Não aplicável 

 

3.2 MISTURAS 
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Substâncias perigosas 

n.º CAS / CE 

Toxicidade aguda oral rato 

n.º Reg. REACH 

1999/45/CE 

 

Conteúdo 

% 

Classificação 

UE-CLP CE 1272/2008 

Reação de massa de 

etanol e pronan-2-ol 

902-053-3 

LD50 > 5000 mg/Kg 

01-2119529230-52 15-30 Eye irrit. 2 

H319 

Flam. Liq. 2 

H225 

STOT SE 3 

H336 

Alkyl polyglucoside 

68515-73-1 

LD50 2000/5000 mg/Kg 

01-2119488530-36 <5 Eye Dam. 1 

H318 

Dipropilenoglicol 

25265-71-8 

LD50 = 14800mg/Kg 

01-2119456811-38 

 

 

<5 N.D. 

Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein 

148812-64-0 

LD50 2200 mg/Kg 

Polímero <5 N.D. 

Composição química e/ou concentração da mistura de propriedade intelectual Asachimici. 

O texto completo das frases H é apresentado na secção 16. 

 

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

NOTAS GERAIS: em caso de mal-estar, consulte um médico. Mostre esta ficha de dados de segurança ao médico 

que o tratar. 

APÓS INALAÇÃO: afaste o indivíduo da zona, sopre para o nariz e faça com que respire ar fresco; caso de 

manifestem sintomas de mal-estar, solicite assistência médica. 

APÓS CONTACTO COM A PELE: Lave com água e enxagúe. Troque o vestuário, se necessário 

APÓS CONTACTO COM OS OLHOS: Lave com água corrente durante vários minutos mantendo as pálpebras 

bem abertas. Se a dor persistir, consulte um médico. 

APÓS INGESTÃO: Nunca dê nada por via oral se a vítima não estiver consciente. Não provoque o vómito. 

Chame um médico. 

4.2 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS 

Consulte a secção 11. 

4.3 INDICAÇÃO SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS 

NECESSÁRIOS 

Consulte o ponto 4.1 

 

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 

5.1 MEIOS DE EXTINÇÃO 

Nuvem aquosa, espuma de combate a incêndios resistente ao álcool, pó, areia, dióxido de carbono (CO2). 

5.2 PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA 

O produto não é classificado como inflamável. Se estiver envolvido num incêndio, não respire os fumos. 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Para a proteção individual do pessoal de combate a incêndios, use meios de proteção adequados das vias 

respiratórias com equipamento de proteção apropriado. 

 

6 MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

 

6.1 PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE 

EMERGÊNCIA 

O pessoal de intervenção deve usar um equipamento de proteção individual apropriado (fato, luvas, óculos e 

máscara antipó). Afaste da zona em questão o pessoal não envolvido na intervenção de emergência. 

6.2 PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL 

Contenha a perda e coloque o conteúdo noutra embalagem nova. Mantenha afastado das descargas públicas. Se o 

produto for vertido em grandes quantidades ou se causar contaminações, avise as autoridades competentes. 

6.3 MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA 

Recolha o produto em fuga com cuidado. Contenha e absorva o derramamento com material absorvente inerte 

(areia, terra, vermiculite, terra de diatomáceas). Coloque o material contaminado em recipientes adequados e 
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envie-o para a eliminação de resíduos. Lave a zona atingida com bastante água recuperando a água utilizada e, 

eventualmente, envie para a eliminação em centros autorizados. Para a eliminação de produto não reutilizável, 

opere em conformidade com as normas vigentes. 

6.4 REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES 

Se necessário, consulte as secções 8 e 13. 

 

7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

 

7.1 PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO 

Observe as habituais medidas de precaução para o manuseamento dos produtos químicos. Ventile adequadamente 

os locais; se necessário, opere com aparelhos equipados com dispositivos de aspiração para impedir os vapores no 

ar. Conserve afastado de alimentos e bebidas. Evite os choques e manuseamentos impróprios das embalagens que 

podem provocar a fuga de produto. Durante o manuseamento, opere seguindo as normas de limpeza e de forma 

organizada. Na presença de vapores, é recomendável ventilar os locais e utilizar meios de proteção adequados: 

máscara antipó, luvas e óculos (consulte a secção 8).  

7.2 CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS 

INCOMPATIBILIDADES  

A armazenagem deve ocorrer em ambientes com pavimentos resistentes ao álcool, cobertos, secos, frescos e 

arejados. Mantenha o produto afastado de fontes de calor (temperaturas não superiores a 30 °C / 86 °F e protegido 

dos raios solares). Mantenha as embalagens bem fechadas após a utilização e afastadas dos agentes oxidantes 

(consulte a secção 10 e 14). Nenhuma decomposição, se armazenado e usado conforme indicado. 

7.3 UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS  

Nenhuma recomendação específica disponível  

 

8 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

8.1 PARÂMETROS DE CONTROLO 

Valor limite para a exposição: não estando disponíveis dados experimentais realizados ao composto em matéria de 

exposição profissional, é útil ter em consideração as concentrações das substâncias que constituem a preparação 

(consulte a secção 3) de forma a poder atribuir um valor estimado com base e em relação às suas características 

individuais e classificações toxicológicas. 

8.2 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO 

-PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: evite a inalação dos vapores. Na presença de vapores, ventile o local. 

-PROTEÇÃO DAS MÃOS: evite o contacto com a pele. Use luvas de borracha (PVC, etc.). 

-PROTEÇÃO DOS OLHOS: evite o contacto com os olhos. Na presença de vapores no ar, use óculos de proteção 

com vedação. 

-PROTEÇÃO DA PELE: use vestuário adequado para evitar o contacto direto da preparação com a pele. 

 

9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

9.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE 

-ASPETO: líquido incolor 

-ODOR: característico 

-pH: (solução de 5% na água) 7 ca 

-PONTO DE FUSÃO/PONTO DE CONGELAÇÃO: n.d. 

-PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E INTERVALO DE EBULIÇÃO: n.d. 

-PONTO DE INFLAMAÇÃO: >65 °C em recipiente aberto 

-TAXA DE EVAPORAÇÃO: n.d. 

-INFLAMABILIDADE (SÓLIDO, GÁS): n.a. 

-LIMITE SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDADE OU DE EXPLOSIVIDADE: n.a. 

-PRESSÃO DE VAPOR: n.d. 

-DENSIDADE DE VAPOR: n.d. 

-DENSIDADE RELATIVA: n.d. (densidade aparente g/ml 0,9 ca.) 

-SOLUBILIDADE’: rapidamente solúvel em água. 

-COEFICIENTE DE PARTIÇÃO N-OCTANOL/ÁGUA: n.d. 

-TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO: n.d. 

-TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: n.d. 

-VISCOSIDADE: n.a. 

-PROPRIEDADES EXPLOSIVAS: n.a. 
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-PROPRIEDADES COMBURENTES: n.d. 

9.2 OUTRAS INFORMAÇÕES 

-Nenhum dado. 

 

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

10.1 REATIVIDADE 

Ao recomendar não libertar o produto para o meio ambiente, recorda-se uma boa norma de nunca misturar 

substâncias e/ou preparados químicos diferentes entre si. 

10.2 ESTABILIDADE QUÍMICA 

O produto é caracterizado por uma elevada estabilidade às condições de armazenagem e utilização recomendadas. 

10.3 POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS 

Nenhuma reação perigosa se for armazenado e usado corretamente 

10.4 CONDIÇÕES A EVITAR 

Não estão disponíveis informações específicas sobre este produto. 

10.5 MATERIAIS INCOMPATÍVEIS 

Agentes oxidantes. 

10.6 PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS 

Pode desenvolver óxidos de carbono 

 

11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

Não estando disponíveis dados experimentais realizados ao composto, tenha em consideração a concentração das 

substâncias que constituem a preparação (consulte a secção 3) de modo a avaliar os efeitos toxicológicos derivados 

da exposição ao produto. 

 

11.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS 

N.A. 

 

-Sensibilização: n.a. 

-Toxicidade em doses repetidas: n.a. 

-Carcinogenicidade: n.a. 

-Mutagenicidade: n.a. 

-Toxicidade para a reprodução: n.a. 

 

12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

 

VOC (COV): 200 g/l 

 

12.1 TOXICIDADE 

Utilize a preparação nos modos e para as finalidades previstas. Utilize segundo as boas práticas de trabalho, 

evitando a libertação do produto para o ambiente. Não descarregue nas águas superficiais ou nos esgotos. Não 

liberte o produto para os solos. Não estando disponíveis dados ecotoxicológicos sobre a mistura enquanto tal, 

remetemos para as informações toxicológicas relativas às principais substâncias presentes na própria mistura, 

apresentadas na secção 3. 

12.2 PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE 

A mistura é rapidamente biodegradável. 

Os tensioativos contidos no produto estão em conformidade com os critérios de biodegradabilidade estabelecidos 

pelo REGULAMENTO (CE) N.º 648/2004 relativos aos detergentes. 

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO 

N.D. 

12.4 MOBILIDADE NO SOLO 

N.D. 

12.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E mPmB 

A mistura, com base nas informações disponíveis, não responde aos critérios PBT e mPmB. 

12.6 OUTROS EFEITOS ADVERSOS 

Nenhum efeito adverso detetado. 

 

13 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
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13.1 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS  

Para o manuseamento, observe as respetivas medidas de precaução de proteção (consulte as secções 6, 7 e 8).  

Se possível, recupere o produto. Pequenas quantidades de produto podem ser eliminadas, com uma anterior 

diluição adequada com água, em sistemas de depuração de águas residuais, ou entregue a empresas especializadas 

na recuperação de resíduos especiais e/ou detritos industriais, autorizadas pelas autoridades aplicáveis. Opere 

sempre segundo as disposições locais e nacionais vigentes. Purifique sempre as embalagens antes da sua 

eliminação ou reciclagem ao operar, de qualquer modo, de acordo com as legislações vigentes na matéria.  

 

14 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Para a contenção e transporte, podem ser utilizados bidões ou caixas de variada natureza não metálicos. As 

embalagens devem estar sempre bem fechadas para prevenir fenómenos de degradação. Durante o transporte, as 

embalagens devidamente acondicionadas devem ser protegidas dos raios solares e do calor (mantenha o mais 

possível ao ar live). Transporte tendo o cuidado de proteger as mesmas da chuva e intempéries (o mais seco 

possível). Em caso de perdas acidentais, siga as instruções de precaução descritas na secção 6. 

NÃO SUJEITO À REGULAMENTAÇÃO SOBRE OS TRANSPORTES (ADR, ICAO-TI, IATA-DGR) 

 

15 INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

 

15.1 REGULAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A SUBSTÂNCIA OU MISTURA EM 

MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE 

Diretiva 67/548/CEE (Classificação, Embalagem e Rotulagem das substâncias perigosas) e sucessivas 

modificações; 

Diretiva 99/45/CE (Classificação, Embalagem e Rotulagem das preparações perigosas) e sucessivas modificações; 

Regulamento n.° 1907/2006/CE (Reach); 

Regulamento n.° 1272/2008/CE (CLP); 

Regulamento n.° 790/2009/CE (altera a modificação, nos termos da adequação ao progresso técnico científico, 

ATP do regulamento n.° 1272/2008/CE); 

Decreto legislativo 81/2008 (Texto único em matéria de proteção da saúde e da segurança nos locais de trabalho) e 

sucessivas modificações e Diretiva 2009/161/UE; 

Regulamento 648/2004/CE relativo aos detergentes e sucessivas modificações; 

Regulamento 453/2010 (UE); normas sobre o transporte de mercadorias perigosas por estrada/linhas férreas: 

Acordo ADR/RID. 

15.2 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA 

Não foi efetuada uma avaliação da segurança química à mistura 

 

16 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Texto das frases – H -citadas na secção 3 da ficha relativamente aos componentes individuais: 

 

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis 

H318 Provoca lesões oculares graves. 

H319 Provoca lesões oculares graves. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

 

É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento das normas locais, 

nacionais e comunitárias.  

Controlo médico do pessoal: as visitas médicas preventivas e periódicas do pessoal dizem respeito às obrigações 

legislativas.  

Os dados aqui apresentados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais e não são considerados como exaustivos 

ou exigentes. Aplicam-se ao produto tal e qual e em conformidade com as especificações. A nossa empresa não 

assume qualquer responsabilidade legal derivada da utilização dessas informações ou fiabilidade nas mesmas. Isso 

não isenta de nenhuma forma o utilizador de respeita o conjunto das normas legislativas, administrativas e de 

regulamentação relativas ao produto, à higiene e à segurança do trabalho. Não obstante as informações aqui 

fornecidas serem do nosso melhor conhecimento e em nossa posse na data da última revisão, recomenda-se que o 

utilizador garanta a idoneidade e integridade das mesmas, sobretudo em relação à utilização específica prevista 

para o produto em questão. A aplicação, a utilização e a transformação da preparação são da exclusiva 

responsabilidade do cliente. Leia as inscrições e rótulos colocados nas embalagens antes da utilização.  

As informações incluídas nesta ficha estão em conformidade com o previsto pelas normas vigentes em matéria de 

substâncias perigosas apresentadas na secção 15.  
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Assim, tendo em conta as várias modificações motivo desta revisão, não são indicadas as informações individuais 

adicionadas, eliminadas ou modificadas, mas esta ficha anula e substitui na totalidade todas as edições anteriores.  


